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 Vážený pán prezident! 

 

 

 Pomaly bude rok, čo som Vás, vážený pán prezident, stretol vo Svätom Antone. Bol som 

nemierne rád, že ste ma počas osobnej prehliadky prijal a vypočul. Hovorili sme okrem iného o našej 

organizácii s celoslovenskou pôsobnosťou SLOSP Nitra, kde je organizovaný i pán Doc. Peter Dvorský 

vo funkcií viceprezidenta, ako členovia pani Marta Dvorská, a páni Vendel Dvorský, Jaroslav Dvorský, 

Miroslav Dvorský, pán Ondrej Lenárd a ďalší. Cieľom našej celoslovenskej organizácii je  dať možnosť 

občanom – poľovníkom a ochrancom prírody – organizovať sa dobrovoľne, bez nátlaku a diktátu 

v organizáciách, ktoré si sami vyberú na základe posúdenia a výhodnosti. Čo sme za organizáciu sa dá 

vidieť v ozname a bulletine, ktoré Vám v prílohe č. 1 a 2 dokladám. 

 Hlavný problém, prečo si dovoľujem Vás osloviť, vážený pán prezident, je problém, vyplývajúci 

zo zákona č. 23 z roku 62 Zb.z. o poľovníctve, v znení neskorších predpisov. Doteraz monopolne má 

delegované všetky kompetencie z MP SR iba SPZ. Okrem SPZ v zákone bolo možné cestou MP SR 

poveriť činnosťami na úseku poľovníctva aj iné poľovnícke organizácie. Naša organizácia od roku 2002 

intenzívne písomne i osobne požadovala delegovanie kompetencií aj na našu, prípadne i na ďalšie 

poľovnícke organizácie, ktoré o to požiadajú a budú požadované činnosti schopné vykonávať. Uvedené 

požiadavky na MP SR dokladáme v prílohe č. 3. Toľko na vysvetlenie problému. 

 Teraz, keď sa pripravuje a pripomienkuje nový návrh zákona o ochrane zveri a o poľovníctve, 

napriek osobným sľubom z MP SR, že už v novom zákone nebude monopolná organizácia SPZ mať iba 

ona všetky kompetencie, ale aj iné poľovnícke organizácie. Sľub z MP SR sa neplní a čo je podstatné, 

naopak, sa uzurpuje naďalej monopol jednej poľovníckej organizácie SPZ. Naďalej sa pripravuje diktát, 

ako aj SPZ doteraz má, kto neni členom SPZ, nemôže byť členom PZ ... Zákon č. 83/90 Zb. o združovaní 

občanov to nedovoľuje. Naopak hovorí, že nikto nesmie byť nútený byť organizovaný v organizácií na 

silu. V stanovách SPZ, ktoré sú protiústavné – v rozpore so zákonom – je to tak, ide o nútenie, diktát, aby 

mali veľkú členskú základňu bez demokratickej možnosti organizovať sa slobodne, podľa výhodnosti.  

Aj v novom návrhu zákona o ochrane zveri a o poľovníctve je nútenie, keď návrh zákona hovorí, 

že len tá osoba môže právo poľovníctva vykonávať, ktorá bude aj členom komory. Navrhované 

ustanovenie je v rozpore s Ústavou SR, podľa ktorej nikoho nemožno nútiť byť členom nejakej 

organizácie. Toto, vážený pán prezident, sme písomne zaslali na MP SR dva krát, čo v prílohe č. 4 a 5 

dokladáme. 

Je ohromnou výhodou, vážený pán prezident, že i Vy ste náruživý poľovník a ešte aj osoba, ktorá 

má právo, každé nezákonné, resp. čo je v rozpore so zákonom a monopolné, vrátiť na doplnenie, teda 

nesúhlasiť s takým zákonom, ktorý diskriminuje iné poľovnícke organizácie núti kohokoľvek                   

k povinnému členstvu. Veď to bol bývalý monopol jednej strany (formálne dvoch strany slobody...), čo sa 

v politike od revolúcii aj zmenilo. No v poľovníctve v bývalej zložke MF, to zostalo tak, ako bolo, kto nie 

je v SPZ je proti SPZ a nemôže byť členom PZ, a kto je proti SPZ je diskriminovaný. Možno by mohol 

do tejto veci povedať niečo aj protimonopolný úrad. Ale to sme ešte neskúmali, či sa dá ísť aj touto 

cestou, resp. cestou ústavného súdu, aby sa získal aspoň právny názor na celú vec monopolizácie, 

diskriminácie, teda porušovania zákona 83/90 Zb. 



Ste skúsený právnik, pedagóg, poľovník, občan a zároveň politik – ústavný činiteľ. Iste by Vás 

nenadchlo napísaných niekoľko strán, dotknutej organizácie (ale aj iných poľovných organizácií 

a všetkých poľovníkov), ktorí sa boja SPZ, že ak od SPZ odídu, zrušia im poľovný revír, lebo niektoré sú 

tak schvaľované, že i v zmluvách a rozhodnutiach figurujú textové znenia, že poľovný revír sa 

schvaľuje...; zmluva sa schvaľuje pre SPZ, ZO ... a to je strach zo zrušenia zmluvy, PZ ak by vystúpili zo 

štruktúry SPZ. Teda ako vidíte, ide tu o uzurpovanie si moci, monopol SPZ, diktát, diskrimináciu, preto 

že chcete niečo iné, čo SPZ, že nesúhlasíte s vysokými poplatkami, ktorými zdiera SPZ členov. Naša 

organizácia má poplatky najnižšie v SR, iba 1500 ,- Sk/5r. 

Preto nemožno súhlasiť ani s komorou, do ktorej by sme museli povinne ísť všetci. Kto bude 

komora – no veď v návrhu je to jasne, „SPZ“. 

Hovoriť by sa dalo prečo, ale to by bolo na dlhšie. Jedno je jasné: suplovať orgán štátnej správy 

nemôže žiadna neprofesijná, záujmová, dobrovoľná poľovnícka organizácia, ani komora na Slovensku, 

lebo to by viedlo k protekcionalizmu, prepojeniu ľudí SPZ s komorou atď. a likvidáciu poľovníckych 

organizácií registrovaných mimo SPZ alebo slepú poslušnosť. 

Úradníci – štátna správa, nech si len plní svoje povinnosti a poctivo robí to, čo má a nech robotu, 

ktorá je profesijná, nedáva aj peniaze SPZ – komore. 

Teda dobrovoľné poľovnícke organizácie nech robia dobrovoľnú záujmovú činnosť a štátna 

správa nech robí profesijnú, úradnícku činnosť. 

Samozrejme štátnu správu treba dobre zaplatiť a nebude sa zriekať ani vybavovania poľovných 

lístkov,  a konaní vo veci uznávania poľovných revírov a potvrdzovania nájomných zmlúv a pod. 

Aj v živote ostatných činností v SR je to inak, ako to bolo v minulosti. Môže byť strán, koľko sa 

chce, môže byť organizácií, s.r.o. a rôznych firiem nespočetné množstvo, bez toho, že by niekomu vadilo, 

že viaceré organizácie, či firmy robia to isté. Nech existuje správna súťaž medzi organizáciami všetkého 

druhu, bez rozdielu. Nech majú všetci poľovníci a všetky poľovnícke organizácie rovnaké práva, 

povinnosti ale i kompetencie nielen, ako to má doteraz SPZ, samozrejme pokiaľ tieto organizácie majú na 

to. Nech existuje komora, ale ako subjekt reprezentačný, zastupujúci všetkých poľovníkov navonok – 

zahraničie, avšak zriadiť ju samostatným zákonom a nie v zákone o ochrane zveri a o poľovníctve, čo by 

bolo nezákonné a protiústavné, už len preto, čo sme hovorili, že ide o nútenie a povinnosť byť 

organizovaný jednej poľovníckej organizácie, čo by bolo v rozpore so zákonom č. 83/90 Zb. o združovaní 

občanov, ako aj s ústavou. Neviem, prečo sa takto postupuje pri tak závažných rozhodnutiach, ktoré môžu 

ovplyvniť život veľa ľudí, bez ich možnosti zasiahnuť do veci, resp. sa k nej vyjadriť alebo o nej 

diskutovať. Prečo neexistuje verejná diskusia? Prečo sa nezvoláva okrúhly stôl? Prečo sa nemôže verejne 

poukazovať na negatíva v masmédiách, v televízií, ako je to napríklad „Na telo“ alebo „O 5 minút 12“ 

a pod? 

Vážený pán prezident! Veľmi ťažko sa bojuje v začarovanom kruhu. Viem, že pán prezident SPZ 

je poslancom NR SR a poradcom ministerky pôdohospodárstva. Má najlepšiu možnosť, ako proces 

návrhu nového zákona ovplyvňovať. Tiež bývalý prezident SPZ, Ing. Lipka, bol štátny tajomník MP SR, 

to bola a je politika, ako udržať monopol pod rúškom MP SR (udržali ho za Lipku a asi sa im to podarí aj 

za Libockého). Sľúbili aj nám, SLOSP, na MP SR, že budeme v komisií na tvorbu zákona, vtedy, keď 

som bol aj s Doc. Petrom Dvorským u ministra Ing. Zsolta Simona, potom u Ing. Miroslava Jureňu. Obaja 

pred svedkami prisľúbili i za prítomnosti Doc. Petra Dvorského a generálneho riaditeľa lesníckej sekcie, 

Ing. Mariana Ondrejčáka, že budeme v komisií, a že budeme môcť ovplyvňovať demokratický vývoj 

prípravy nového zákona. Nestalo sa tak. Len nás „čičíkali“, ale nič nesplnili. Aj pripomienky sme dali 

jasné, ani tie nebrali zreteľ. Čo ešte k tomu dodať? Je toto právny štát? 

Pre objasnenie a vysvetlenie, nie som členom žiadnej politickej strany, ani som nikdy nebol. Náš 

štýl a cieľ nie je politický, ale ani apolitický. Chceme nestranne apelovať na nesprávny postup pri tvorbe, 

pripomienkovaní tvorby nového zákona. Ak môžete, vážený pán prezident SR, skúste sa vžiť do situácie, 

že ste člen napr. SLOSP, alebo inej poľovníckej organizácie, a chcete demokraticky pracovať, 

presadzovať spravodlivosť, právo či neprávo, poukazovať na diskrimináciu, monopol jednej poľovníckej 

organizácie, čo je právom každého občana. Vedeli by ste si pomôcť? Ak áno, prosím, povedzte ako? Ale, 

to som už zapolemizoval a nemám právo Vám, vážený pán prezident, dávať takéto otázky, za čo sa Vám, 

aj ospravedlňujem. Prosil by som Vás, v mene mojom ale i v mene našej poľovníckej organizácie SLOSP 

Nitra, v ktorej je nás viac, ako 320 riadnych členov (viď príloha č.6), ale i v mene ostatných 

poľovníckych organizácií, s.r.o., spolkov a iných poľovníckych subjektov, ktoré sú mimo SPZ, pomôžte 



v tejto veci aj tak, že Vaša kancelária môže dať tiež návrh, poukázať na nesprávnosť postupu pri tvorbe, 

pripomienkovaní zákona, resp. dať podnet, zvolať okrúhly stôl a vyzvať širokú verejnosť na diskusiu 

o návrhu zákona o ochrane zveri a o poľovníctve a pod. 

Nakoniec máte, vážený pán prezident, ešte právo „veta“. Nemusíte súhlasiť so zákonom a môžete 

ho vrátiť do národnej rady s Vašimi pripomienkami nesúhlasu. To by bolo asi správne, lebo tak sa to javí, 

že nič nepomôže a nezmení názor tých, čo zákon predkladajú (MP SR a SPZ). Nie som rebel, ani 

opozícia. Som len človek, občan SR, skúsený, dlhoročný funkcionár a odborník v oblasti poľovníctva, 

tiež ekonóm, a bývalý kontrolór, špecialista so vzdelaním na Inštitúte kontroly MV ČSSR Praha. 

Na záver môjho dlhého listu, vážený pán prezident, prepáčte mi moju smelosť a možno i drzosť, 

že som si dovolil Vám napísať a zdôveriť sa s problémom, ktorý je celospoločenský a mne a našej 

poľovníckej organizácií SLOSP Nitra a mojim priateľom neriešiteľný, bez pomoci osôb, ktoré 

spravodlivo a objektívne môžu situáciu zmeniť, alebo ju dať napraviť. 

Ešte raz sa ospravedlňujem, srdečne pozdravujem, želám veľa pohody, zdravia, pracovného elánu 

v zodpovednej funkcií prezidenta SR a ja a Vaši a tiež i moji spriaznenci SLOSP Nitra a ostatné 

poľovnícke organizácie Vám prajú, v ďalšom volebnom období víťazstvo, k čomu sa všetci aj osobne 

pričiníme. 

Celkom na záver chcem poprosiť, či by ste nás, vážený pán prezident, ak uznáte za vhodné, 

nemohol prijať mňa a Doc. Petra Dvorského, ako viceprezidenta SLOSP, pri čom by sme Vám ešte hlbšie 

objasnili celú predmetnú záležitosť. 

 

 

Poľovníctvu zdar! 

 

 

 

V Nitre, dňa: 23.07.2008       Prezident SLOSOP: 

               Mojmír Gera 
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